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Львів 2022 р. 
Силабус курсу «Банківська система (Рівень А)» 

2022 ‒ 2023 навчального року 
Назва курсу Банківська система (Рівень А) 

Адреса викладання курсу Львів, проспект Чорновола буд 61. Економічний факультет 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, за 
якою закріплена 
дисципліна 

Економічний факультет, кафедра облікових технологій та 
оподаткування 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

07 « Управління та адміністрування» 
071 «Облік і оподаткування» 

Викладачі курсу Сарахман Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри облікових технологій та оподаткування 

Контактна інформація 
викладачів 

sarahman88@ukr.net 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Кафедра облікових технологій та оподаткування, економічний 
факультет. 
Львів, проспект Чорновола, 61. 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через Skype, Teams або подібні ресурси. Для погодження часу он-
лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 
дзвонити. 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 
знання, обов’язкові для того, щоб мати можливість аналізувати 
банківські системи та умови функціонування банків у даній 
банківській системі. Тому у курсі представлено як огляд концепцій 
формування банківської системи на макрорівні, так і процесів та 
інструментів, які потрібні для аналізу діяльності банків на 
мікрорівні. 

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна «Банківська система (рівень А)»  є 
обов’язковою, вивчення дисципліни  посідає важливе місце в 
системі підготовки фахівців – економістів, дає цілісну і логічно-
послідовну систему знань про суть та організацію банківської 
системи, основні принципи її функціонування, види та інституційні 
характеристики, місце центрального банку в банківській системі, 
основні засад функціонування банків на ринку банківських послуг, 
роль управління ризиками у банківській діяльності, провідні сфер 
міжнародного банківського бізнесу, напрями забезпечення 
стабільності банківської системи та державного регулювання 
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банківської системи. а також дає науково-теоретичну і 
методологічну основу для формування системи знань з конкретно-
прикладних дисциплін. 

Мета та цілі курсу Мета - сформувати у студентів наукові знання про основні 
концепції, принципи побудови та функціонування банків і 
банківських систем, банківські операції, сприяти розумінню суті та 
ролі банків в ринковій економіці. Дисципліна “Банківська система” 
спрямована на формування у студентів теоретичних знань та 
практичних навичок у сфері функціонування банківських систем, 
особливостей їх регулювання на сучасному етапі розвитку 
економічних систем, необхідних для наступного оволодіння 
практикою використання грошово-кредитних інструментів та 
основами ведення банківського бізнесу і взаємодії з інститутами 
кредитної системи країни. 
Цілі вивчення курсу «Банківська система (рівень А)»:  
з’ясування наявних поглядів про необхідність, зміст та структуру 
банківської системи;  
з’ясування сутності та функції банківської системи, її 
класифікаційних ознак та видів;  
виявлення впливів глобальних інституційних макро- і 
мікроекономічних чинників розвитку банківських систем; 
визначення напрямів розвитку банківського сектору економіки 
України;  
дослідження банківських криз, причин їх виникнення та 
характерних рис; 
вивчення банківських операцій та їх різновидів. 

Література для вивчення 
дисципліни 

Основна література:  
1. Банківська система: навчальний посібник / Ю.Є. Холодна, О.М. 
Рац. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 316с. (Укр. мов.)  
2. Банківська система: навчальний посібник / (Л.І. Катан, 
Н.І.Демчук, В.Г. Бабенко-Левада, Т.О. Журавльова); заред. І.М. 
Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. - 444 с.  
3. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.М. 
Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, 
проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.  
4. Кузнецова С.А. Банківська система: навч. посіб. / (С.А. 
Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська); заред. С.А. Кузнецової. – 
К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 400 с.  
Додаткова література: 
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010р., №2755-VI із 
змінами.  
6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 
07.12.2000р., №2121- III із змінами.  
7. Закон України “Про Національний банк України” від 
20.05.1999р., №679- ХІV із змінами.  
8. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
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осіб» із змінами і доповненнями від 23.02.2012, №4452-VI із 
змінами.  
9. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992р., №2654-XII із 
змінами.  
10. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003р., №898-IV із 
змінами.  
11. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні” від 05.04.2001р., №2346-III із змінами.  
12. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення” від 14.10.2014р., №1702-VII із змінами.  
13. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в 
Україні: Постанова Правління НБУ від 28.08.2001р., № 368 із 
змінами.  
14. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття 
рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова 
Правління НБУ від 12.11.2003 р., №492 із змінами.  
15. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній 
валюті: Постанова Правління НБУ від 21.01.2004р., №22 із змінами. 
16. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, 
відкриття відокремлених підрозділів: Постанова Правління НБУ від 
08.09.2011р., № 306.  
17. Положення про порядок здійснення банками України вкладних 
(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: 
Постанова Правління НБУ від 03.12.2003р., №516 із змінами.  
18. Положення про застосування Національним банком України 
стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської 
системи: Постанова Правління НБУ від 17.09.2015р., №615 із 
змінами.  
19. Положення про надання Національним банком України 
стабілізаційних кредитів банкам України: Постанова Правління 
НБУ від 13.07.2010р., № 327 із змінами.  
20. Положення про визначення банками України розміру 
кредитного ризику за активними банківськими операціями: 
Постанова Правління НБУ від 30.06.2016р., №351.  
21. Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і 
здійснення операцій з їх використанням: Постанова Правління НБУ 
від 05.11.2014р., №705 із змінами.  
22. Положення про ведення касових операцій у національній валюті 
в Україні: Постанова Правління НБУ від 15.12.2004р., № 637 із 
змінами.  
23. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: 
Постанова Правління НБУ від 10.08.2005р., № 281 із змінами.  
24. Банківська система України: монографія / В.В. Коваленко, О.Г. 
Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми: ДВНЗ “УАБС 
НБУ”, 2010. – 187 с.  
25. Управління фінансовими ресурсами сучасної банківської 
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установи: монографія / Худолім Л.М., Денисенко М.П., Домрачев 
В.М., Новикова І.В., Кабанов В.Г., Могильницький Р.А. – К.: Вид-
во Європ. Унту. 2009. – 296 с.  
Електронні ресурси: 
26. Урядовий портал.URL: http://www.kmu.gov.ua  
27. Офіційний сайт Національного банку України.URL: 
http://www.bank.gov.ua/  
28. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: 
http://portal.rada.gov.ua  
29. Офіційний сайт Державного комітету статистики України: 
http://www.ukrstat.gov.ua  
30. Офіційний сайт рейтингового агентства «Кредит-рейтинг». URL: 
Режим доступу : http://www.credit-rating.com.ua  
31. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку. URL: http://www.nssmc.gov.ua 8. 
Мінфін:фінансовий портал.URL: https://minfin.com.ua 
Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 
надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й 
іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Тривалість курсу 180 год. 

Обсяг курсу Очний : загальна кількість годин – 180, з них: аудиторні години - 64 
(лекції - 32, практичні - 32), самостійна робота  - 116; 
Заочний: загальна кількість годин – 180, з них: аудиторні години - 
16 (лекції - 8, практичні - 8), самостійна робота  - 164 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен:  
знати: загальні питання створення та функціонування банківської 
системи України; функції центрального банку країни;  нормативно-
правові засади грошово-кредитної політики Національного банку 
України; суб’єкти та об’єкти банківської системи України; операції 
та функції банківських установ, їх роль у ринковій економіці; 
закономірності впливу діяльності банківських установ на 
грошовокредитну політику держави; теоретичні основи 
формування та розподілу фінансових ресурсів установ банків;  
заходи контролю центрального банку держави за діяльністю 
банківських установ;  
уміти: визначати доходи і витрати центрального банку держави; 
розраховувати та оцінювати ліквідність банківської системи країни; 
відокремлювати джерела формування та засоби їх розподілу в 
банківських установах; читати і тлумачити основні фінансові звіти 
банківських установ; розраховувати основні показники фінансової 
діяльності банківської установи та її ефективність; визначати 
нормативи дотримання основних вимог НБУ до діяльності 
банківських установ. 

Ключові слова Банківські системи, Національний банк України, організація 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://portal.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.credit-rating.com.ua/
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діяльності банків, банківські операції, банківські послуги, 
фінансова стійкість банків. 

Формат курсу Очний /заочний 

Теми Теми лекційного курсу 
Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності 

Банки у системі фінансового посередництва. Поняття 
банківської діяльності та її генезис.  Сутність банку: правовий та 
економічний підходи. Види банків, їх функції та основні принципи 
діяльності. Банківські об’єднання, їх характеристика, мета 
створення та особливості діяльності. 

Тема 2. Теоретичні засади організації банківської 
системи 

Становлення та розвиток банківської системи України. 
Сутність банківської системи та її інституційна структура. Функції 
та принципи побудови банківської системи. Моделі банківських 
систем, їх переваги та недоліки. Формування банківської системи 
України, основні етапи розвитку та її сучасний стан. 

Тема 3. Організаційно-правові засади діяльності 
центральних банків у банківських системах різних країн 

Становлення і розвиток центральних банків. Операції 
центрального банку. Механізми реалізації грошово-кредитної 
політики. 

Тема 4. Організаційно правові засади діяльності 
Національного банку України 

Особливості створення і становлення Національного банку 
України як центрального банку. Органи управління та структура 
НБУ. Економічні засади діяльності та фінанси НБУ. Організаційно-
правові основи діяльності Національного банку України. 

Тема 5. Організація діяльності та менеджмент банку 
Порядок створення банківської установи.  Механізм 

реєстрації банку. Ліцензування банківської діяльності. Органи 
управління банком. Функціональні та територіальні структурні 
підрозділи банку. Організаційна структура банку різних форм 
власності та механізм управління ним. 

Тема. 6. Види банківських операцій 
Сутність понять «операції банку», «банківські операції». 

Класифікація банківських операцій. Особливосты надання 
банківських послуг. Поняття “банківського продукту”. Суть 
ресурсів банку та їх структура. Капітал  банку: призначення, 
джерела формування , функції. Залучені та запозичені кошти як 
невід’ємна складова ресурсної бази банків. Сутність активних 
операцій банку. 

Тема.7. Валютні операції. валютна політика та  валютне  
регулювання 

Поняття валюти та її види. Суть та види валютних операцій. 
Валютне регулювання. Сутність валютного курсу. Методи 
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валютного регулювання. Формувння золотовалютного резерву 
країни. Платіжний баланс та регулювання ним.  Сутність 
внутрішнього та зовнішнього боргу 

Тема 8. Банки на ринку банківських послуг 
Поняття ринку банківських послуг. Сучасні технології та 

інновації на банківському ринку. Стратегії банку на ринку 
банківських послуг. Матриця Портера. Особливості конкурентних 
відносин у банківській сфері. Антимонопольне регулювання у 
банківській сфері 

Тема 9. Ризики у банківській діяльності 
Сутність та класифікація ризиків у банківській  діяльності. 

Управління банківськими ризиками. Взаємозв’язок ризиків з 
фінансовими результатами  діяльності банку. Взаємозв’язок ризиків 
з фінансовими результатами  діяльності банку. 

Тема 10. Державне регулювання банківської діяльності 
Необхідність та цілі державного регулювання банківської 

діяльності. Форми державного регулювання. Обов’язкові 
економічні нормативи діяльності банків. Банківський нагляд, його 
завдання та принципи організації. 

Тема 11. Стабільність банківської системи 
Сутність стабільності банківської системи. Особливості 

системного ризику. Відкритість та прозорість банківської системи. 
Банкрутство банків його причини та наслідки. Антикризове 
управління банківською системою. 

Тема 12. Функціонування банківської системи на етапі 
глобалізації фінансових відносин 

Банківська система в умовах інтернаціоналізації та 
фінансової глобалізації.  Переваги та недоліки присутності 
іноземних банків на території України.Міжнародна банківська 
діяльність: суть, суб’єкти, європейський досвід  

Тема 13. Регулювання фінансового  моніторингу в 
Україні 

Суть фінансового моніторингу. Нормативно – правова база 
фінансового моніторингу в Україні. Фінансовий моніторинг в 
банку. 

Тема 14. Діяльність фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб в Україні 

Суть  та основні напрями роботи фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб в Україні. Організаційна структура фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Учасники фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Статистичні дані про 
роботу фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні 

 
Теми практичних занять 

Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності 
Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи. 
Тема 3. Організаційно-правові засади діяльності центральнb банків 
у банківських системах різних країн. 
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Тема 4. Організаційно правові засади діяльності Національного 
банку України 
Тема 5. Організація діяльності та менеджмент банку 
Тема. 6. Види банківських операцій 
Тема .7. Валютні операції. валютна політика та  валютне  
регулювання 
Тема 8.Банки на ринку банківських послуг  
Тема 9.Ризики у банківській діяльності  
Тема 10.Державне регулювання банківської діяльності 
Тема 11.Стабільність банківської системи 
Тема 12.Функціонування банківської системи на етапі глобалізації 
фінансових відносин 
Тема 13.Регулювання фінансового  моніторингу в Україні 
Тема 14.Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в 
Україні 

Підсумковий контроль, 
форма 

Залік в кінці 3 семестру (письмовий) 

Пререквізити Навчальна дисципліна  «Банківська система (рівень А)» базується на 
знаннях таких дисциплін, як:  «Макроекономіка та Мікроекономіка 
(рівень А), «Фінанси гроші та кредит», «Міжнародна  та 
регіональна економіка (рівень А)», та є базою для вивчення таких 
дисциплін, як: «Банківська система (рівень В – Банківські 
операції)», Банківська система (рівень С - Аналіз банківської 
діяльності ), Банківська система (рівень D - Центральний банк і 
грошово-кредитна політика). 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися під час 
викладання курсу 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 
використанням інноваційних технологій: навчальна дискусія, 
лекції-візуалізації, семінари-дискусії, мозковий штурм, імітаційна 
ділова гра, захист кейсів: - лекція (оглядова/тематична); - 
семінарські/практичні (презентація/дискусія /метод кейс-
стаді/робота в малих групах). 

Необхідне обладнання Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 
планшет) з підключенням до Інтернет для комунікації та 
опитувань,виконання домашніх завдань, виконання завдань 
самостійної роботи, проходження тестування (поточний, 
підсумковий контроль) і програмне забезпечення для роботи з 
освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 
освітньої діяльності: Microsoft Teams, Microsoft Forms, Zoom, 
Moodle, Microsoft Outlook. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного виду 
навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
Бали нараховуються за таким співвідношенням:  
• практичні/самостійні тощо: 70% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 70  
• контрольні заміри (модулі): 30% семестрової оцінки; максимальна 



9 
 

кількість балів 30  
Підсумкова максимальна кількість балів 100  
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 
видів письмових робіт, вирішення кейсу.  
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 
будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 
джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 
становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 
письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 
що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 
Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом.  
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані під час 
виконання практичних та індивідуальних завдань, підсумкових 
модулів, самостійної роботи. При цьому обов’язково враховуються 
присутність на заняттях та активність студента під час практичного 
заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Питання для самостійного 
контролю 

1. Капіталізація банків та її форми.  
2. Капіталотворча діяльність Центрального банку.  
3. Операції ЦБ на відкритому ринку. 
 4. Грошово-кредитна політика НБУ.  
5. Інструменти ГКП НБУ. 
 6. Операції банків з цінними паперами.  
7. Розрахункові та ощадні банки.  
8. Зарубіжний досвід розвитку спеціалізованого банківництва.  
9. Сутність та значення електронних грошей.  
10. Мобільний банкінг.  
11. Інтернет-банкінг.  
12. Віртуальні банки: стан і перспективи розвитку.  
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13. Система аудиту банківської діяльності.  
14. Аналіз власного капіталу банку.  
15. Аналіз зобов’язань банку.  
16. Аналіз активів банку.  
17. Оцінка фінансового стану банку та його безпеки.  
18. Кризове банківське управління та його інструменти.  
19. Міжнародні принципи організації фінансової стабільності 
банківської системи.  
20. Зарубіжний досвід реструктуризації банківської системи і 
можливості його застосування в Україні.  
21. Порядок запобігання незаконним операціям в банку.  
22. Банківська діяльність на міжнародних фінансових ринках. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

Схема курсу 
Денна форма навчання 

16 
ти
ж. 
32 
го
д. 

Тема, план Форма 
діяльності  

Література 
Ресурси  

в інтернеті 
Год. 

Те
рм

ін
 

ви
ко

на
нн

я 

1 
 
 
 

Тема 1. Сутність банку та банківської 
діяльності 

Банки у системі фінансового посередництва. 
Поняття банківської діяльності та її генезис.  
Сутність банку: правовий та економічний 
підходи. Види банків, їх функції та основні 
принципи діяльності. Банківські об’єднання, їх 
характеристика, мета створення та особливості 
діяльності. 

Лекція, 
практична 

1- 4, 6, 13,27 
 

2/2 1 
тиждень 

2 
 
 

Тема 2. Теоретичні засади організації 
банківської системи. 

Становлення та розвиток банківської системи 
України. Сутність банківської системи та її 
інституційна структура. Функції та принципи 
побудови банківської системи. Моделі 
банківських систем, їх переваги та недоліки. 
Формування банківської системи України, 
основні етапи розвитку та її сучасний стан. 

Лекція, 
практична 

1-4, 6, 13,27 
 

2/2 1 
тиждень 

3 Тема 3. Організаційно-правові засади 
діяльності центральних банків у банківських 

системах різних країн. 
Становлення і розвиток центральних банків. 
Операції центрального банку.Механізми 
реалізації грошово-кредитної політики. 

Лекція, 
практична 

1-4 
 

2/2 1 
тиждень 
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4 Тема 4. Організаційно правові засади 
діяльності Національного банку України 

Особливості створення і становлення 
Національного банку України як центрального 
банку. Органи управління та структура НБУ. 
Економічні засади діяльності та фінанси НБУ. 
Організаційно-правові основи діяльності 
Національного банку України. 

Лекція, 
практична 

1-4, 7, 27 
 

2/2 1 
тиждень 

5 Тема 5. Організація діяльності та 
менеджмент банку 

Порядок створення банківської установи.  Механізм 
реєстрації банку. Ліцензування банківської 
діяльності. Органи управління банком. 
Функціональні та територіальні структурні 
підрозділи банку. Організаційна структура банку 
різних форм власності та механізм управління ним. 

Лекція, 
практична 

1-4 
 

2/2 1 
тиждень 

6 Тема. 6. Види банківських операцій 
Сутність понять «операції банку», «банківські 
операції». Класифікація банківських операцій. 
Особливосты надання банківських послуг. 
Поняття “банківського продукту”. Суть ресурсів 
банку та їх структура. Капітал  банку: 
призначення, джерела формування , функції. 
Залучені та запозичені кошти як невід’ємна 
складова ресурсної бази банків. Сутність 
активних операцій банку. 

Лекція, 
практична 

1-4 
 

4/4 2 тижні 

7 Тема.7. Валютні операції. валютна 
політика та  валютне  регулювання 

Поняття валюти та її види. Суть та види 
валютних операцій. Валютне регулювання. 
Сутність валютного курсу. Методи валютного 
регулювання. Формувння золотовалютного 
резерву країни. Платіжний баланс та 
регулювання ним.  Сутність внутрішнього та 
зовнішнього боргу 

Лекція, 
практична 

1-4,  23, 28 
 

2/2 1 
тиждень 

8 Тема 8.Банки на ринку банківських 
послуг 

Поняття ринку банківських послуг. Сучасні 
технології та інновації на банківському ринку. 
Стратегії банку на ринку банківських послуг. 
Матриця Портера. Особливості конкурентних 
відносин у банківській сфері. Антимонопольне 
регулювання у банківській сфері 

Лекція, 
практична 

1-4,  25 
 

2/2 1 
тиждень 

9 Тема 9.Ризики у банківській діяльності 
Сутність та класифікація ризиків у 

банківській  діяльності. Управління 
банківськими ризиками. Взаємозв’язок ризиків з 
фінансовими результатами  діяльності банку. 
Взаємозв’язок ризиків з фінансовими 

Лекція, 
практична 

1-4, 12 
 

2/2 1 
тиждень 
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результатами  діяльності банку. 
10 Тема 10.Державне регулювання 

банківської діяльності 
Необхідність та цілі державного регулювання 
банківської діяльності. Форми державного 
регулювання. Обов’язкові економічні 
нормативи діяльності банків. Банківський 
нагляд, його завдання та принципи організації. 

Лекція, 
практична 

1-4 
 

2/2 1 
тиждень 

11 Тема 11.Стабільність банківської 
системи 

Сутність стабільності банківської системи. 
Особливості системного ризику. Відкритість та 
прозорість банківської системи. Банкрутство 
банків його причини та наслідки. Антикризове 
управління банківською системою. 

Лекція, 
практична 

1-4, 25-28 
 

2/2 1 
тиждень 

12 Тема 12.Функціонування банківської 
системи на етапі глобалізації фінансових 

відносин 
Банківська система в умовах інтернаціоналізації 
та фінансової глобалізації.  Переваги та 
недоліки присутності іноземних банків на 
території України.Міжнародна банківська 
діяльність: суть, суб’єкти, європейський досвід  

Лекція, 
практична 

1-4, 27 
 

2/2 1 
тиждень 
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Тема 13.Регулювання фінансового  
моніторингу в Україні 

Суть фінансового моніторингу. Нормативно – 
правова база фінансового моніторингу в 
Україні. Фінансовий моніторинг в банку. 

Лекція, 
практична 

1-4 
 

2/2 1 
тиждень 
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Тема 14.Діяльність фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб в 

Україні 
Суть  та основні напрями роботи фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. 
Організаційна структура фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб в Україні. Учасники 
фонду гарантування вкладів фізичних осіб в 
Україні. Статистичні дані про роботу фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб в Україні 

Лекція, 
практична 

1-4, 8 
 

4/4 2 тижні 
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